Atviras kvietimas įvairių disciplinų kūrėjams dalyvauti projekte
„Kauno miesto pasakos“
Kviečiame įvairių disciplinų ir tarpdisciplininius menininkus dalyvauti projekte, kurio tikslas - suburti
menininkus šiandienai aktualių, miesto pasakų kūrimui. Menininkų sukurtos pasakos taps Kauno
miesto dalimi, įvietintant jas naudojant skaitmeninę papildytos realybės (ang. „augmented reality“)
techniką. Projektas bus įgyvendinamas kūrybinių dirbtuvių metu, o pasakų skaitmenizacija
pasirūpins projekto sumanytojų komanda. Projektui itin svarbi kolaboracija tarp menininkų
skaitmenizuojant jų kūrinius.
Idėja
Projekto atspirties taškas yra mažai žinomo XX a. pradžios išeivijos lietuvio Juliaus Kaupo
pasakiškosios „Kauno miesto kronikos“ ir žinoma, jų centrinis personažas daktaras Kripštukas.
Kripštukas tai nesenstančias vertybes įkūnijančio bendruomeniško ir drąsaus Kauno miestiečio
archetipas. Nuotykiai, į kuriuos šis personažas papuola, kaip ir kiti autoriaus pasakų dalyviai (velniai,
raganos ir sniego seniai), dažnai atspindi socialines ydas, miesto gyvenimo iššūkius bei
džiaugsmus.
Gal todėl dabar, labiau nei bet kada aktualu savęs paklausti, į kokius nuotykius daktaras Kripštukas
papultų šiandien, šiuolaikiniame Kaune? Kur gi tie velniai gyvena dabar, ir po galais kas gi jie tokie?!
Kviečiame menininkus pažvelgti į šiuolaikinį Kauno miestą per pasakiškojo Kripštuko prizmę
sukuriant įvairių formų kūrinius. Šie bus grąžinti į miestą naudojant papildytos realybės (ang.
„augmented reality“) techniką.
Lokacijos
Autoriaus laikais, velniai gyveno Gardino gatvėje, o cukrinis kareivėlis su žiurkėmis kovėsi Rotušės
aikštės kampe. Ši pasakiškoji topografija ne tik suteikia istorijoms unikalų ryšį su Kauno miestu, bet
ir priverčia naujai patirti dažnai gerai pažįstamas vietas.
Patyriminiu aspektu, šiandien turime, J. Kaupo laikais tikriausiai mokslinei fantastikai ar net tai pačiai
magijai galimai prilygusias skaitmeninias medijas. Šios, įgalina visiškai naują, erdvinį pasakojimo
suvokimą. O naudojant papildytos realybės (ang. „augmented reality“) techniką, projekto metu
sukurti kūriniai bus ‘grąžinti į miestą’ įvietinant juos autorių pasirinktose lokacijose.
Istorijos taps prieinamos miesto gyventojams ir svečiams, apjungiant juos vienijančiu interakcijų
ieškojimo ir jų patyrimo siekiu.

Projekto eiga
Projektui renkama 10-ies asmenų kūrybinė grupė. Tikslas - suburti skirtingų miesto bendruomenių
atstovus, apjungiant jų gabumus literatūros, muzikos, vizualiųjų ar erdvinių menų srityse. Projekto

dalyvių tikslas - pažvelgti į šiuolaikinį Kauno miestą per pasakiškojo Kripštuko prizmę ir rasti naujus
sąlyčio taškus tarp pasakose minimų ar dalyvių pačių pasirinktų Kauno miesto vietų. Iš dalyvių
tikimasi istorijas išplėtoti bei suteikti joms pačių pasirinktą formą.
Iki liepos 10 d. laukiame
- Trumpo prisistatymo išreiškiant norą dalyvauti projekte;
- Darbų pavyzdžių;
- Norime išgirsti apie tai kas sieja jus su Kauno miesto centru (Senamiestis, Laisvės Alėja,
Žaliakalnis)? Ar tai mokykla, kurią lankėte, ar vieta, kurioje įsimylėjote savo antrą pusę.
- Preliminaraus vietos (ar vietų) centrinėje miesto dalyje pasirinkimo. Norime žinoti kokios
Kauno miesto vietos jums svarbios ir aktualios. Vėlgi, kodėl?
- Visą informaciją siųskite el.p. adresu: kaunopasakos@gmail.com
Svarbios datos
- Liepos 13 d.: atrinktų projekto dalyvių informavimas;
- Liepos 17 d.: kūrybinės dirbtuvės;
- Liepos 18-30 d.: projekto dalyviai istorijas plėtoja savarankiškai. Procese, planuojami 2-3
nuotoliniai susitikimai darbo eigai ir jo galutiniam realizavimui aptarti;
- Liepos 31 d.: finalinis pasakojimų pristatymas, kūrybinės dirbtuvės;
- Rugpjūčio 1-23 d.: dirbtuvių metu sukurtas istorijos paverčiamos įvietintais, skaitmeniniais
potyriais;
- Rugpjūčio 31 d.: numatomas projekto pristatymas.
- Rugsėjo 12 d. Projektas Fluxus festivalio programoje
Informacija dėl dalyvavimo
Dalyviams siūloma:
- Bendra-autorystė ir viešoji sklaida mieste bei skaitmenineje erdveje;
- Naujų įgūdžių lavinimas:
- Darbas kartu su skirtingų patirčių turinčiais kūrėjais;
- Galimybė eksperimentuoti su kūrybiniu procesu, padengiant medžiagoms skirtas
išlaidas.
Dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse nemokamas.
Dalyvaudami projekte sutinkate būti fotografuojami ir filmuojami projekto sklaidos reikmėms.

